
 

 

Professor Brenner 
 
01.  

 
Disponível em: <http://apaginaff1.blogspot.com.br/2010/03/dias-mais-curtos-climas- -mais-acentuados.html>.  

Acesso em: 08 ago. 2012. Adaptado. 
 

Levando-se em consideração a posição do planeta Terra apresentada no cartograma acima, conclui-se que 
as populações localizadas na faixa latitudinal 45º N estão sob a seguinte estação do ano: 
a) Verão. 
b) Outono. 
c) Inverno. 
d) Primavera. 
e) Em transição. 

 
02. Durante a escolha de um imóvel, é comum a preocupação com a localização geográfica, em especial 

quanto ao seu posicionamento em relação à direção leste-oeste. Para um imóvel localizado em Goiânia 
(nas proximidades do paralelo 16o Sul), esse posicionamento implicará em receber uma insolação forte em 
sua face norte durante 
a) o verão, quando o Sol faz seu movimento aparente mais deslocado para o sul. 
b) o outono, quando o Sol faz seu movimento aparente mais próximo à linha do equador. 
c) o inverno, quando o Sol faz seu movimento aparente mais deslocado para o norte. 
d) a primavera, quando o Sol faz seu movimento aparente mais próximo à linha do equador. 
e) o ano todo, posto que o deslocamento aparente do Sol apresenta variação insignificante. 

 
03.  

 
 

A análise da figura e os conhecimentos sobre movimentos da Terra permitem afirmar que a 
01. linha A corresponde ao meridiano do lugar representado. 
02. posição indicada por B ocorre em 21 de dezembro e corresponde ao solistício de inverno. 
03. posição C corresponde aos meses do ano nos quais as noites são mais curtas e os dias mais longos. 
04. posição D acontece em 21 de setembro e corresponde ao equinócio de primavera. 
05. figura representa o hemisfério sul, na qual B corresponde ao Trópico de Câncer e D, ao Trópico de 

Capricórnio. 
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04. Em nossos dias, conhecer a hora em diferentes locais não é mais um problema, mas um século atrás era 
um problema muito complicado. Cada localidade utilizava o seu próprio tempo solar que variava de um 
minuto em 18 km de leste para oeste, a hora mais tardia estava situada a leste. Na época na qual 18 km 
constituía um longo trajeto, essas diferenças de horas geravam poucos problemas, pois essas pessoas não 
ultrapassavam essas distâncias rapidamente. Foi com o advento das estradas de ferro e a multiplicidade de 
horas municipais, que esse problema se tornou mais sério para os viajantes que com frequência eram 
obrigados a fazer correspondência entre um trem e outro, sendo obrigado a esperar o próximo trem 
durante, às vezes, horas. Isso gerou também o problema de segurança: dois trens que utilizassem 
referências temporais diferentes corriam o risco de circular na mesma via ferroviária em direções opostas. 

Disponível em: http://www.portaldoastronomo.org. Acesso em: 08/12/2013 
 

Assim podemos afirmar que a hora local 
a) se refere a hora relativa ao movimento diurno aparente do sol daquela localidade. 
b) é determinada pelo governo de cada país, na tentativa de unificar o horário em seu território. 
c) é a distância de qualquer ponto da terra em relação ao meridiano de Greenwich. 
d) se refere a hora do meridiano principal de um fuso e se estende a 7° 30’ a leste e a oeste. 
e) se diferencia da hora legal por ter uma lei que a determina e é aceita em toda uma área. 

 
05. No hemisfério sul, nos dias em que ocorrem o equinócio e o solstício de verão, respectivamente, o sol está 

perpendicular às cidades brasileiras de 
a) Macapá e São Paulo. 
b) Manaus e Rio de Janeiro. 
c) Teresina e Curitiba. 
d) Fortaleza e Belo Horizonte. 
e) São Luís e Florianópolis. 

 
06. Observe as cidades A e B e suas posições geográficas em relação ao círculo de iluminação solar, a partir da 

dinâmica do movimento de rotação da Terra. 
 

 
Fonte: Adaptado de: <http://www.cdcc. usp.br/cda/producao/sbpc93/>.  

Acesso em: 17 de set. 2013. 
 

Considere as seguintes afirmações sobre as cidades. 
I. Os moradores da cidade B terão uma longa noite pela frente. 
II. Um morador da cidade A, ao amanhecer, prepara-se para as atividades do dia. 
III. Os moradores da cidade A têm os seus relógios adiantados em relação aos moradores da cidade B. 

 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas II e III. 

 
07. O planeta Terra tem alternância de dia e noite e variação dos fusos horários em função 

a) da incidência oblíqua dos raios solares. 
b) do movimento de rotação. 
c) da incidência vertical dos raios solares. 
d) do movimento de translação. 
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08. Observe a imagem a seguir. 
 

 
Disponível em: <http://www.infoescola.com/geografia/ 

solsticio-eequinocio/>. Acesso em: 9 abr. 2014. (Adaptado). 
 

Em decorrência do movimento de translação e da inclinação constante do eixo de rotação da terra em 
determinada época do ano, a luz solar incide com maior, menor ou igual intensidade em cada hemisfério da 
terra. 
 
De acordo com a imagem, no hemisfério Sul os números 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a: 
a) equinócio de verão, solstício de outono, equinócio de inverno e solstício de primavera. 
b) equinócio de outono, solstício de inverno, equinócio de primavera e solstício de verão. 
c) solstício de verão, equinócio de outono, solstício de inverno e equinócio de primavera. 
d) solstício de outono, equinócio de verão, solstício de primavera e equinócio de inverno. 

 
09. Com base no movimento de rotação da Terra, os seres humanos determinaram as horas e os fusos 

horários. 
É correto afirmar, em relação aos fusos horários, que 
a) o meridiano escolhido para dar início à contagem de um novo dia foi o de 360°, que é considerado a 

linha internacional de data. 
b) pelo sistema de fusos horários, o globo terrestre foi dividido em 12 fusos, cada um equivalendo a 15° 

no sentido perpendicular ao meridiano 0°. 
c) um barco, ao cruzar a linha internacional de data no sentido oeste-leste, deve acrescentar um dia à 

data atual. 
d) os fusos horários brasileiros estão situados a oeste de Greenwich, o que leva a hora oficial do Brasil 

equivaler a quatro horas menos que o fuso horário de Greenwich. 
e) a Terra gira de leste para oeste, por isso vemos o Sol primeiro a leste. Portanto, as horas estão 

sempre atrasadas no leste em relação ao oeste. 
 
10. Na Antiguidade, o acerto de horas era feito observando-se o Sol. Cada localidade tinha uma hora específica 

e as pessoas precisavam ficar acertando o relógio quando se deslocavam de uma cidade a outra. Então, os 
fusos horários foram criados pela necessidade de padronizar a hora em todo o mundo. 

 
Sobre fusos horários, é correto afirmar que 
a) a Terra realiza uma volta completa em torno de si mesma a cada 24 horas, o que corresponde ao 

movimento de translação. 
b) a Terra desloca-se 15º de latitude a cada 24 horas, o que corresponde a 360º da circunferência 

terrestre. 
c) a Terra foi dividida em 24 horas de 15º, e cada hora recebe o nome de meridiano. 
d) o fuso 0º (zero grau) vai de 7º30’ oeste a 7º30’ leste do meridiano de Greenwich, perfazendo 15º, que 

é a medida de um fuso horário. 
e) a contagem das horas ocorre a partir do meridiano de Greenwich, atrasando-se as horas para leste e 

adiantando-as para oeste desse meridiano. 
 
11. Um avião saiu de São Paulo às 9 horas com destino a Campo Grande (MS). Sabe-se que cerca de 900 km, 

em linha reta, separam São Paulo (SP) de Campo Grande (MS), e que o percurso de São Paulo – Campo 
Grande de avião será feito em 1 hora. Qual a hora local de chegada em Campo Grande? 
a) 9 horas. 
b) 10 horas. 
c) 11 horas. 
d) 12 horas. 

 
 
 



Português-Vanessa 

 
 

 
4

12. Analise o mapa de fusos horários do Brasil a seguir. 
 

 
(Disponível em: <www.dc318.4shared.com>. Acesso em: 12 set. 2014.) 

 
Supondo que um passageiro saia às 7h da manhã de Fernando de Noronha (PE) com destino a Campo 
Grande (MS) para uma reunião e sabendo-se que a viagem teve duração de 6 horas e 30 minutos, assinale 
a alternativa que apresenta, corretamente, o horário local em que o passageiro deve chegar a Campo 
Grande (MS). 
a) 5h30min 
b) 9h30min 
c) 10h30min 
d) 11h30min 
e) 13h30min 

 
13. Brasil e Croácia fizeram o primeiro jogo da Copa 2014nesta quinta-feira dia 12 de junho em São Paulo. O 

jogo iniciou às 17 h no horário de Brasília. Sabendo-se que o fuso horário de São Paulo é determinado pelo 
meridiano de 45°W, e que a Croácia adota o horário de verão entre 30de março e 26 de outubro de 2014, 
determine o horário que iniciou o jogo na Croácia, cujo meridiano é 15°L. 
a) 20h 
b) 18h 
c) 19h 
d) 22h 
e) 21h 

 
14. Joana, Pablo, Ingrid e Richard se conheceram por meio das redes sociais da Internet. No dia 20 de julho 

(Dia do Amigo), cada um enviou uma mensagem aos demais às 12h. 
 

A tabela a seguir apresenta as cidades onde moram os amigos e suas respectivas coordenadas geográficas: 
 

O 00’ 102ºN 00’ 23º
México

México/ do Cidade
Pablo

O 38’ 46ºS 33’ 23ºilPaulo/Bras SãoJoana
O 42’ 75ºN 25’ 45ºadáOttawa/CanRichard
O 08’ 09ºN 43’ 38ºtugalLisboa/PorAngélica

LongitudeLatitudeLocalidadeNome

 

 
Considerando as informações da tabela e os conhecimentos geográficos, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA de envio das mensagens. 
a) Pablo, Angélica, Joana, Richard. 
b) Joana, Richard, Pablo, Angélica. 
c) Angélica, Joana, Richard, Pablo. 
d) Richard, Pablo, Angélica, Joana. 

 
15. Um avião decolou em Porto Alegre (situada a 45° oeste do meridiano de Greenwich) às 19 horas do dia 7 

de março, com destino a Lisboa, em Portugal (situada na faixa equivalente a 0°). A duração do voo foi de 
11 horas. 
Considerando o horário local, em que horário e dia esse avião aterrissou em Lisboa? 
a) Às 22 horas do mesmo dia. 
b) Às 9 horas do mesmo dia. 
c) Às 6 horas do dia seguinte. 
d) Às 9 horas do dia seguinte. 
e) Às 22 horas do dia seguinte. 

 


